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ماده  2اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس ميتواند بدون ھيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذھب ،عقيده سياسي يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ،وضع
اجتماعي ،ثروت ،نسب يا ھر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديھائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است بھره مند گردد.
ب /بعالوه ھيچ تبعيضي به عمل نخواھد آمد که مبتني بر وضع سياسي ،اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق
دارد ،خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

ماده  3اعالميه جھانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگي ،آزادي و امنيت شخصي دارد.

روز جھانی زن را گرامی ميداريم
نقض حقوق بشر و بويژه نقض حقوق زنان در ايران ،توسط دولت جمھوری اسالمی در حالی ادامه دارد که تفکر حاکم بر آن
به عنوان فرھنگی عمومی در راستای ايجاد ھر چه بيشتر شکاف در ميان توده ھای مردم و خانواده ھا  ،شکل ھای جديدی به
خود گرفته است ،پای مال کردن حق تحصيل آزادانه دانشجويان دختر و تفکيک جنسيتی رشته ھای دانشگاھی و حتی تفکيک
جنسيتی مراکز درمانی و بيمارستان ھاو بازرسی بدنی زنان توسط مامورين مرد و  ...از جمله آنند.
در گزارش ذيل مروری آماری )بديھيست اين آمار به دليل مسائل فرھنگی و عدم اطالع رسانی دولت جمھوری ايران فقط
ميتواند  25درصد اتفاقات باشد( به موارد نقض حقوق زنان طی  9ماه ) تيرماه  1391تا اسفند  ( 1391برای آگاھی شما تھيه
شده است .اميد است با مطالعه اين مطالب به مشکالت زنان در جامعه بيشتر آشنا شده و برای رفع اين مصائب اطالع رسانی
کنيم .
نقض حقوق زنان زندانی 14 :مورد
 10نفر :اعتصاب غذا )شيوا نظرآھاری ،نسيم سلطان بيگی  ،ژيال بنی يعقوب  ،مھسا امرآبادی  ،بھاره ھدايت  ،ژيال کرم زاده مکوندی ،
نازنين ديھيمی  ،حکيمه شکری و راحله زکايی(  ،نسرين ستوده .
3نفر  :ممنوع المالقاتی نسرين ستوده  ،شبنم مدد زاده  ،زھرا منصوری .
1نفر :منع مرخصی برای رزيتا واثقی) شھروند بھايی( .
فراخوانده شدن برای اجرای حکم  8 :نفر
عسل اسماعيل زاده  ،ميترا عالی  ،زھرا منصوری  ،الھه موسوی  ،ساناز تفضلی ) شھروند بھايی (  ،ندا مجيدی ) شھروند بھايی ( ،
انيسا فناييان )شھروند بھايی (  ،منصوره بھکيش .
تبعيد زنان زندانی سياسی  2 :نفر
کبری بنازاده امير خيزی و صديقه مرادی .
عدم انتقال به بھداری و رسيدگی پزشکی  6 :نفر
نرگس محمدی  ،زينب جالليان  ،مھوش شھرياری  ،فرح واضحان  ،محبوبه کرمی  ،زھرا منصوری .
احضارشھروندان زن  6 :نفر
نداثابتی ) شھروند بھايی(  ،شھناز سگوند  ،نرگس موسوی  ،کوکب موسوی ،مولود شيخو و قديسه قادری
بازداشت  21 :نفر
فاران حسامی ،ناھيد زھرايی )شھروند بھايی(  ،فائزه ھاشمی  ،عادله چراغی  ،نيکا خلوصی )شھروند بھايی (  ،نوا خلوصی )شھروند
بھايی ( ،نگار حائری  ،دينا کريمی  ،بھلولی  ،شيدا تأييد ) شھروند بھايی (  ،نسرين تخيری  ،مطھره شفيعی  ،نرگس جودکی  ،اميلی
امرايی  ،صبا آذرپيک  ،نرگس موسوی  ،کوکب موسوی  ،شيدرخ فيروزيان ) شھروند بھايی (  ،نوا نعيمی ) شھروند بھايی ( ،اکرم
السلدات سنجری و شھرزاد .ی ) نوکيش مسيحی(
محاکمات  20 :نفر
ثمين احسانی  ،مھسا امرآبادی  ،ترانه ترابی ) شھروند بھايی (  ،زھره نيک آيين ) شھروند بھايی (  ،پريسا حافظی  ،نازنين ديھيمی ،
زھره ) متھم به قتل (  ،نسيم سلطان بيگی  ،انيسا فناييان )شھروند بھايی (  ،معصومه ) متھم به قتل ( ،شھره اعظمی ) شھروند بھايی ( ،

معصومه دھقان  ،فاطمه مطيع ) متھم به قتل (  ،مريم بھرمن  ،شھناز سگوند  ،عزيزه شفيعيان  ،افسانه توفير ،افسانه مجيدی ) شھروند
بھايی (  ،نغمه رضوانی )شھروند بھايی (  ،بھارک ساحلی ) شھروند بھايی (.
اخراج  56 :نفر
شقايق آگاه ،ساميه قلی نژاد )دانشجوی بھايی (  ،آذر منصوری  ،شکوفه درخشانيان ) دانشجوی بھايی ( و اخراج بيش از  50دانشجوی
دختر دانشگاه شھر کرد به دليل بدحجابی از خوابگاه
ممنوع الخروج  3 :نفر:
دختر  ١٢ساله نسرين ستوده  ،معصومه دھقان  ،عزيزه شفيعيان .
اعدام  1 ::نفر
صفيه غفوری .
سنگسار  4:نفر.
تجمع  2 :مورد :
 . 1تجمع اعتراضی مربيان مھد کودک  . 2 ،تحصن دسته جمعی زنان زندان اوين .
توقيف يا جلوگيری از اجرای مراسم  3:مورد :
 . 1نمايش روايت ھای ناتمام برای يک فصل  . 2 ،لغو مراسم ترحيم صفورا فخريان مادر نسرين ستوده  . 3 ،لغو کنسرت آوای مھربانی
مخصوص بانوان .
کارگران زن  2 :مورد
 80 . 1نفر کارگر زن به دليل بسته شدن کارگاه پوشاک بيکار شدند .
 . 2قطع انگشت کارگر زن در کارگاه قندشکنی .
وثيقه برای زنان زندانی  12 :نفر
ھانيه فرشی  ،نازنين خسروانی  ،نرگس محمدی  ،شھره صميمی  ،کامليابيدليان  ،بھاره ھدايت  ،نسرين ستوده  ،زھرا منصوری  ،فاطمه
ساغرچی ،ريحانه طباطبائی ،نسرين تخييری و صبا آذرپيک
قتل و خشونت عليه زنان  9 :مورد
)قتل مادر توسط فرزند(  ) ،آتش زدن زن توسط ھمسرش (  ) ،قتل مادر توسط فرزند (  ) ،قتل خواھر توسط برادر( ) ،قتل دختر توسط
پدر(  ،فريده دودکانلو) خودکشی (  ،س  .م دانشجو دندانپزشکی ) خودکشی ( َ ،سيران احمدی )خودسوزی ( و قتل زنان بدحجاب توسط
يک مرد.
تھديد و ارعاب و ضرب و شتم  2 :مورد
 : 1تھديد خانواده گلشيفته فراھانی  : 2 .ضرب وشتم خانم فاطمه خردمند .
لوايح و قوانين مربوط به نقض حقوق زنان 8 :مورد :
. 1ممنوعيت سفر زنان مجرد به خارج از کشور . 2 ،اجباری کردن چادر به عنوان لباس رسمی کارکنان زن در دانشگاه آزاد . 3 ،
پوشش يکسان برای کارکنان زن شھرداری آبادان  . 4 ،نھادينه کردن حجاب برای دختران از کودکی  . 5 ،تصويب اليحه گذرنامه به
زيان زنان ) خروج زنان مجرد باالی  18سال با اجازه ولی يا ھمسر(  . 6 ،تصويب مجدد اليحه سنگسار . 7 ،طرح »ھمسان سازی«
پوشش فروشندگان زن واحدھای صنفی در قم  . 8 ،ندادن حق وصايت و قيموميت به مادر حتی در نبود پدر .
نقض حقوق زنان به داليل مختلف :
 :1جلوگيری از ورود افراد بدحجاب توسط مأمورين پليس به کنسرتی در محل نمايشگاه دائمی تھران 2 .اخطار پليس به  60بيمارستان
به دليل بد حجابی 3ممانعت از ورود دانشجويان بدحجاب دانشگاه آزاد تبريز بر سر جلسه امتحان 4 .اعزام نکردن تيم کاراته زنان به دليل
حجاب  5صدور کارنامه پوشش برای دانشجويان علوم پزشکی 6 .تفکيک جنسيتی در  9رشته از  19رشته دانشگاه عالمه طباطبايی 7
راه اندازی  23دانشگاه ويژه دختران دانشجو در سال آتی  8توقيف پاسپورت پرستو فروھر.
 9توقيف پاسپورت مريم مقدم  10محروميت کاری برای باران کوثری  11فوت بدليل نا معلوم سيران مجيدی دانشجوی دانشگاه تھران
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کانون دفاع از حقوق يشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان

